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MALTA

14

Vols de línia regular, classe turista, de la compan-
yia Lufthansa. Estada a hotel de 4**** a St Julian’s.  
Pensió completa durant tot el viatge. Guia acom-
panyant d’EuroVacances durant tot el viatge.  Visi-
ta de la gruta Blava. Visita de Hagar Quim i Mnaj-
dra. Visita de Mdina. Visita de l’illa de Gozo. Visita 
de La Valletta. Visita de les tres ciutats. Recorregut 
amb vehicle elèctric. Visita de Marsaxlokk. Asse-
gurança d’assistència en viatge amb la companyia 
Europea.

Què inclou Mapa

Europa

1. Marsaxlokk

385 
€

Preu persona cabina doble

Suplement individual

17
Data de sortida

abril

L’illa dels hospitalers 

1.985 
€
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1r Dia. Volem a Malta.
Presentació a l’aeroport del Prat i sortida del 
vol a Frankfurt, on connectarem amb el vol a 
Malta. Aterrarem a mitja tarda i en ruta a l’ho-
tel farem un petit recorregut panoràmic per 
aquest petit país insular. Finalment arribarem 
al nostre hotel, situat a la localitat de St. Ju-
lian’s. Soparem a un restaurant local.

2n Dia. Malta - gruta Blava - Hagar Qim - 
Mdina.
Avui començarem el matí navegant amb bar-
ca fins a la gruta Blava. Acabada la navegació, 
continuarem el matí visitant els conjunts me-
galítics de Hagar Qim i Mnajdra, ambdós del 
quart mil·lenni abans de Crist. Dinarem i a la 
tarda visitarem Mdina, l’antiga capital de l’illa. 
Durant la nostra passejada veurem les mura-
lles, l’anomenada vil·la romana, la Catedral, el 
Museu d’Antiguitats i el Palau Falsson. També 
baixarem a les anomenades Catacumbes de 
St. Pau, situades a la veïna Rabat. Quan aca-
bem les visites retornarem a l’hotel. Al vespre 
soparem a un restaurant de La Valletta.

3r Dia. Malta - Gozo - Malta.
Avui agafarem el ferri fins a la veïna illa de 
Gozo. Una vegada a terra iniciarem el recorre-
gut aturant-nos a admirar les vistes des dels 
espadats de Ta Cenc. A continuació veurem 
l’església de Ta Pinu i ens aproparem a la pun-
ta Dwejra, un dels trams de costa més bonics 
de l’arxipèlag. Dinarem i a la tarda passeja-
rem per la ciutadella de Victòria, la capital de 
Gozo, on veurem la Catedral de Santa Maria 
i gaudirem de la vista des de les muralles. Fi-
nalment retornarem amb ferri a Malta. Al ves-
pre soparem a un restaurant local.

4t Dia. Malta - La Valletta i les tres ciu-
tats.
Avui ens traslladarem a la ciutat de La Valle-
tta (UNESCO) per conèixer la capital de l’ar-
xipèlag. Començarem el matí als jardins de 
l’Upper Barracca, on es gaudeix de magní-
fiques vistes del port i de les tres ciutats. A 
continuació passejarem pel centre històric 
fins l’Alberg de Castella, la cocatedral de Sant 
Joan Baptista i el Palau del Gran Mestre. Aca-

barem el matí navegant amb barca tradicional 
per les aigües del Grand Harbour fins a les 
tres ciutats. Dinarem i a la tarda passarem 
pel jardí Gardjola, pujarem a les fortificacions 
del port i passejarem pel barri Collachio, on 
veurem l’Alberg dels Cavallers i el Palau de 
l’Inquisidor. Acabades les visites retornarem a 
l’hotel tot fent un nou recorregut panoràmic 
per l’illa. Al vespre sortirem a sopar a un res-
taurant local.

5è Dia. Malta - les tres ciutats - Mar-
saxlokk - Barcelona.
Aquest matí retornarem a les tres ciutats per 
fer un recorregut molt especial amb vehicles 
elèctrics que conduirem nosaltres mateixos. 
Acabarem el matí al pintoresc port de pes-
cadors de Marsaxlokk, famós per les seves 
boniques barques pintades. Dinarem i a la 
tarda ens traslladarem a l’aeroport per agafar 
el vol a Frankfurt, on connectarem amb el vol 
a Barcelona.  
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